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تتمات
تمديد المجل�س ( ...تتمة �ص)1

أميرا ً لـ«داعش» الشمال وربما لبنان ،من دون أن يتوقف
أح���د ل��ي��س��أل أح����دا ً ع��ن م��م��ارس��ة ه���ذا ال��ن��أي ب��ال��ن��ف��س ،أو
ه��ذا التطاول على المؤسسات ال��ذي ترجمه يومها تيار
المستقبل ،بحملة ش��ع��واء للمطالبة بإقالة ال��ل��واء عباس
إب��راه��ي��م ب��اع��ت��ب��اره ي��خ��وض ح��رب��ا ً ت��س��ت��ه��دف طرابلس
والشمال على أس��اس مذهبي وسياسي ،خ��ارج ما قالوا
يومها أي شبهة تو ّرط باإلرهاب تب ّرر التوقيف ،فهل ثبتت
صحة الحسابات والمواقف وتبيّن أنها تنطلق من مصلحة
وطنية ،وتعبّر عن حرص على أمن البلد ،أم أنها بأحسن
األحوال والحسن من النوايا ،انسياق غرائزي أعمى وراء
مسايرة لشارع يسيطر عليه التكفيريون ،ويرسمون فيه
لمن يس ّمون أنفسهم ق��ادة االع��ت��دال مواقفهم فيو ّرطون
ويتو ّرطون ويضعون لبنان في عين العاصفة؟
آخ��ر ال��م��ح��اوالت للح ّل السلمي ي��ق��وده��ا ثنائي نواب
ط��راب��ل��س محمد ك��ب��ارة وم��ص��ب��اح األح����دب ،وت��ق��وم على
ت��ه��ري��ب المطلوبين ت��ح��ت ج��ن��ح ال��ظ�لام ب��واس��ط��ة مركب
بحري ،بالتنسيق مع األجهزة األمنية ،ليبدو اختفاؤهم
مخرجا ً مناسباً ،ويبدو أن المولوي ال ي��زال يرفض هذا
المخرج ويص ّر على البقاء في ب��اب التبانة ،مراهنا ً على
خوض معركة ،تقول أوساطه أنها ستشعل طرابلس وتغيّر
معادالت الشمال.

ورص��دت مساء أم��س تحركات مريبة للجماعات اإلرهابية
على أط��راف بلدة نحلة البقاعية في السلسلة الشرقية ،وذلك
بعد الهجوم الفاشل الذي كانت شنته تلك الجماعات يوم األحد
الماضي على جرود بريتال.
في غضون ذل��ك ،تابع فريق « 14آذار» وعلى رأس��ه تيار
«المستقبل» ،وبلسان رئيسه وكتلته النيابية ،كالميا ً ما كانت
بدأته «إسرائيل» عسكريا ً ردا ً على عملية المقاومة ضد دورية
«إسرائيلية» في مزارع شبعا المحتلة التي سادها الحذر أمس.
وإن كان حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أهمال
تلك المواقف المتوقعة ،اكتفت مصادر مقربة من الحزب بالقول
لـ«البناء» إن هذه المواقف «تعكس أن تيار المستقبل ال يزال
يفكر بالعقلية ذاتها ،وهذا ما يظهر في ممارساته ومواقفه» ،فيما
أكد مصدر نيابي في حزب الله لـ«البناء» أن «من حقنا الرد على
كل خرق واعتداء يقوم به العدو ،ال بل أن من حقنا أيضا ً استمرار
العمل المقاوم بكل أشكاله وفي كل وقت هذا العدو الذي ال يزال
يحتل مناطق لبنانية ويهدد سيادتنا وكياننا».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش إنه «إذا
كان هناك من ينزعج من قيام المقاومة بممارسة حقها المشروع،
فذاكرة البعض كأنها أصيبت بحالة من الوهن ،ألنهم نسوا أن

شبعا أرض لبنانية» ،وأوضح أن «كل هذه الخروق «اإلسرائيلية»
يتناساها البعض ،وعندما تقوم المقاومة بممارسة حقها المشروع
بردع العدوان ،نبدأ بسماع المواقف التي باتت غير مستغربة ألنّ
البعض ال ينطلق من حسابات المصلحة اللبنانية».
أما بالنسبة لرفض بعض األفرقاء الهبة العسكرية اإليرانية،
فشدد فنيش على أن «هذا كالم هدفه تعطيل حصول الجيش على
إمكانات لتمكينه من مواجهة الجماعات التكفيرية».
واستأثرت عملية شبعا بقسم من الحديث الذي تناوله الرئيس
بري في لقاء األربعاء النيابي أمس ،مؤكدا ً مرة أخرى وجوب
السؤال أوال ً حول االعتداءات «اإلسرائيلية» المستمرة.
ورفض التعليق على مواقف بعض األطراف اللبنانية ،معتبرا ً
أن ما سمعناه وقرأناه في هذا المجال ليس جديدا ً بل هو متو ّقع
ومعروف.
وكان الرئيس سعد الحريري وصف العملية بأنها «مغامرة
جديدة وخطوة في المجهول ال تضيف إلى لبنان أي مصدر من
مصادر القوة».

القطري يعاود لم يعاود وساطته

وعلى صعيد قضية العسكريين المخطوفين من قبل «داعش»
و«جبهة النصرة» تضاربت المعلومات في شأن مصير الوساطة
القطرية .ففي حين قالت مصادر مطلعة إن هذه الوساطة انطلقت
من جديد وفق األصول مشيرة إلى أن األمور تبقى في إطار السرية
بحيث أن ما يتم في هذا الشأن محصور برئيس الحكومة تمام
سالم ووزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم ،كما أوضحت أن فتح أهالي العسكريين
طريق ضهر البيدر إنما أتى نتيجة وعود معينة من قبل وزير
الصحة وائ��ل أب��و فاعور ،أك��د في المقابل عضو «هيئة علماء
المسلمين» الشيخ حسام الغالي لـ«البناء» أن الوساطة القطرية
توقفت «ألن هناك جهة سياسية في البلد ترفض المقايضة».
واستغرب الغالي هذا الموقف قائالً« :إن الموقوفين في سجن
رومية الذين يطالب تنظيم «داعش» بإطالق سراحهم ،لن يبقوا
في لبنان فهم سيذهبون إلى سورية .فلماذا ال يطلق سراحهم
وإنهاء الواقع المأزوم الحاصل؟» .وفي الوقت عينه ،جدد الغالي
دعوته المسلحين إلى تصحيح الخطأ الذي اعترفوا أنهم ارتكبوه
بدخولهم عرسال ،الفتا ً إلى «أنه يؤيد قتالهم في سورية وضد
حزب الله ،إال أنه ال يؤيد ما اقترفوه بحق الجيش اللبناني والقوى
األمنية» ،معتبرا ً أن أسر الجنود خطأ كبير يجب تصحيحه.
وف��ي مسلسل الخطف المتواصل ف��ي بلدة ع��رس��ال خطف
مسلحون أمس من البلدة المواطن توفيق وهبي واقتادوه إلى
الجرد.
من جهة أخرى ،أعاد أهالي العسكريين المخطوفين طريق ضهر
البيدر بعد  16يوما ً من إقفالها والتسبب بأضرار فادحة للحركة
االقتصادية في البقاع وال سيما القطاع الزراعي ،لكن األهالي
الذين نقلوا اعتصامهم إلى ساحة رياض الصلح وقطعوا شارع

دفتر ح�ساب جديد ( ...تتمة �ص)1
المصارف ،توعدوا الحكومة «بخطوات تصعيدية مؤلمة ومفاجئة
للحكومة في العاصمة وجبل لبنان» لم يحددوا طبيعتها ،في حال
استمر رفض المقايضة.
وجاء قرار فتح الطريق بعد لقاء الوزير أبو فاعور األهالي في
ضهر البيدر .وأكدت مصادر مطلعة أن القرار أتى نتيجة وعود
معينة من قبل أبو فاعور ،لم تفصح المصادر عن ماهيتها.
وعلم أن تصعيد األهالي قد يطاول طريق المطار والسفارة
التركية في األيام المقبلة على أن يصبح اعتصام رياض الصلح
مركزياً ،فيما طوقت القوى األمنية هذه المنطقة من كل االتجاهات
بعد تداول معلومات عن أن األهالي سيغلقون كل الطرق المؤدية
إلى المجلس النيابي اليوم.

ال انتخاب نعم تمديد

على صعيد آخر سيكون مصير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
المق ّررة ظهر اليوم كسابقاتها ،وبالتالي سيدعو الرئيس بري إلى
جلسة أخرى في موعد الحق.
ولفت وزير العمل سجعان قزي إلى أن «حظ حصول االنتخابات
الرئاسية ال يزال منخفضاً» ،مؤكدا ً «أننا ال نزال نؤيد رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع ،حتى الوصول إلى مرشح يجمع
كل قوى  14آذار ويحصل على أصوات من قوى أخرى أيضاً».
أما بالنسبة للتمديد للمجلس النيابي فقد أكدت مصادر مطلعة
لـ«البناء» أن األكثرية الساحقة من القوى السياسية باتت تؤيد
التمديد ،واالتجاه هو إلى إقرار القانون مع تقصير مهلة توقيعه من
جانب مجلس الوزراء مجتمعاً ،في ظل شغور رئاسة الجمهورية ،إلى
خمسة أيام باالستناد إلى المادة  56من الدستور في شأن القوانين
التي يستعجل المجلس إصدارها .وعلمت «البناء» أن الجلسة
التشريعية الخاصة بالتمديد من المرجح أن تنعقد في أواخر هذا
الشهر أو األسبوع األول من الشهر المقبل ،وال سيما أن الرئيس بري
لن يذهب إلى إجراء انتخابات نيابية في غياب مكون أساسي بعد
إعالن الرئيس الحريري أن تيار «المستقبل» سيقاطع االنتخابات.
وق��ال مصدر سياسي مطلع إن موقف الحريري وعلى رغم
أنه يعلن رفضه المشاركة في االنتخابات قبل انتخاب رئيس
للجمهورية ،سببه األساسي هو ما يواجهه «المستقبل» في
مناطق نفوذه من تمدد للتيارات السلفية والمتطرفة.
من ناحية أخرى ،أكد الرئيس بري «أنه سيعالج سلسلة الرتب
والرواتب بأسرع وقت ،وأن مساواة التعليم الرسمي بالتعليم
الخاص أمر محسوم وجرى بتها ولهذه الغاية سيترأس نائب رئيس
مجلس النواب فريد مكاري جلسات اللجان المشتركة قبل ظهر
االثنين المقبل ،بتكليف من بري للبحث في ملف السلسلة انطالقا ً
من مبدأ المساواة في الحقوق على أن تعقد جلسة عامة إلقرارها إذا
تم التفاهم بين الكتل السياسية ،قبل نهاية الشهر الجاري.
وأعلن بري إن موضوع المهل المتعلقة باالنتخابات النيابية
سيكون على جدول أعمال الجلسة المذكورة ،مشيرا ً إلى أن الوقت
سيكون متاحاً.

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
تصريحات الوزير الروسي جاءت ردا ً على سؤال حول إمكانية
التدخل التركي عسكريا ً في سورية .مضيفاً« :لقد أعلنا موقفنا
من التحالف الذي تم تشكيله لمكافحة «داعش» ،ونعتقد بأن أي
خطوات تتخذ لمواجهة «الدولة اإلسالمية» وأي تنظيم إرهابي
آخر يجب أن تقوم على أساس القانون الدولي ،وقبل كل شيء،
موافقة السلطات الشرعية لتلك الدول التي يوجد فيها هذا الخطر
اإلرهابي».
وش��دد الف��روف على أنه من غير الجائز استغالل شعارات
مكافحة اإلرهاب من أجل تغيير األنظمة ،مؤكدا ً أن روسيا كانت
تدعو لتوحيد الجهود لمكافحة اإلرهاب الدولي طوال السنوات
الماضية ،وتسنى تحقيق بعض النتائج ،لكن كانت هناك أيضا ً
معايير مزدوجة في سياسات الشركاء الغربيين الذين كانوا
يرفضون إدانة عمليات إرهابية محددة في سورية ،مؤكدا ً أن
الشركاء الغربيين لم يدركوا خطر «داع��ش» إال حين «رفع هذا
التنظيم صوته وارتكب جرائم بشعة».
وفي السياق ،لمح وزير الخارجية األميركي جون كيري يوم
أمس إلى أن الحيلولة دون سقوط بلدة كوباني السورية في أيدي
مسلحي «داعش» ال يمثل هدفا ً استراتيجيا ً للواليات المتحدة وقال
إن فكرة إقامة منطقة عازلة يتعين أن تحظي بدراسة متأنية.
وقال كيري في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني فيليب
هاموند« :من المروع متابعة ما يجري في كوباني في حينه...
يتعين عليك أن تتروى وتتفهم الهدف االستراتيجي» .وأضاف:
«على رغم األزمة في كوباني فإن األهداف األصلية لجهودنا هي
مراكز القيادة والسيطرة والبنية األساسية .نحن نسعى لحرمان
الدولة اإلسالمية من القدرة الكاملة عن شن ذلك ليس في كوباني

فقط ولكن في جميع أرجاء العراق وسورية».
وأضاف كيري أنه يتوقع أن تقرر تركيا خالل الساعات واأليام
المقبلة الدور الذي قد تلعبه ضد تنظيم «داعش» ،في حين أشار
هاموند إلى أن فكرة المنطقة العازلة مطروحة منذ بعض الوقت
وإنها بحاجة إلى دراسة متأنية.
وق��ال هاموند« :فكرة المنطقة العازلة مطروحة .علينا أن
نستطلع مع حلفائنا وشركائنا اآلخرين ما هو المقصود بالمنطقة
العازلة وكيف يمكن تطبيق هذا المفهوم لكني ال أريد بالقطع أن
استبعدها في هذه المرحلة».
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع األميركية إن اقتراح تركيا إنشاء
منطقة عازلة ليس ضمن الخيارات العسكرية التي يجري بحثها في
الوقت الذي يواصل التحالف العسكري بقيادة واشنطن ضرباته
الجوية في سورية إال أنه أقر بأنه أحدث بنود المحادثات مع أنقرة.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي:
«هذه ليست مسألة جديدة ».مشيرا ً إلى اهتمام تركيا السابق
بإقامة المنطقة العازلة .وأضاف« :الموضوع ليس على طاولة
البحث اآلن بوصفه خيارا ً عسكريا ً قيد البحث».
من جانبها أكدت طهران على لسان المتحدثة باسم وزارة
خارجيتها مرضية أفخم استعدادها لتقديم الدعم الالزم في شأن
مدينة عين العرب (كوباني) لو طلبت الحكومة السورية منها
ذلك (صفحة .)13
وأك��د رئيس لجنة األم��ن القومي والسياسة الخارجية في
مجلس ال��ش��ورى اإلي��ران��ي ع�لاء ال��دي��ن ب��روج��ردي أن أميركا
وحلفاءها اإلقليميين ال يحظون بالصدقية والجدية الالزمة في
محاربة تنظيم «داعش» اإلرهابي واصفا ً الغارات التي يشنها

تن�سيق �أمني ( ...تتمة �ص)1
لوحدات الجيش ولتدريب أفراد الشرطة في كافة المجاالت في البحث الجنائي،
وعملية التدريب للقوات الخاصة ،ألننا نواجه اإلرهاب».
وأضاف إن «اإلرهاب منتشر في المنطقة وأنتم تعلمون ما تتعرض له مدينة
بنغازي ومدينة درنة( ،شرق) في ظل ما تقوم به مجموعات فجر ليبيا من
عمليات تدمير ممنهج لمطار طرابلس ،حتى وصل األمر إلى قتل الحيوانات
واالعتداء على ممتلكات األفراد والسرقة».
وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن بالده تحترم الشعب الليبي
في كافة خياراته وتدعمه في كل احتياجاته ،وأن القيادة السياسية بمصر تصر
على استمرار تقديم الدعم للحكومة الشرعية في ليبيا والتي أقرها البرلمان
الليبي.
وتؤكد القاهرة أنها تدعم الشرعية المتمثلة في البرلمان الليبي الجديد
المنعقد في مدينة طبرق والذي تم انتخابه في حزيران الماضي.
وأض��اف محلب أن ب�لاده ستقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي في عدة
مجاالت «مثل التجارة والمناطق المشتركة والمرافق العامة ،وإعادة تشغيل
المتوقف منها».
ووصف محلب المحادثات بأنها «ناجحة» وتأتي في إطار دعم مصر لألشقاء
بال حدود.
وفي وقت سابق أمس ،التقى الثني بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
بقصر االتحادية ،وتناوال عدد من القضايا الثنائية واإلقليمية وفي مقدمها
كيفية مواجهة اإلرهاب في المنطقة ،بحسب مصدر دبلوماسي ووكالة األنباء
المصرية الرسمية.
وكان الثنى ،وصل إلى القاهرة مساء أول من أمس ،على رأس وفد وزاري
رفيع المستوى في أول زيارة من نوعها بين الجانبين منذ تكليف الثني من قبل
مجلس النواب الليبي بتشكيل حكومة أزمة مصغرة لتسيير األمور في ليبيا في
أيلول الماضي.

مقتل  130م�سلح ًا ( ...تتمة �ص)1
وأعلنت قيادة عمليات دجلة عن مقتل أكثر من 120
مسلحا ً من «داعش» خالل الـ 72ساعة الماضية في
عمليات بين منطقتي سد حمرين والمنصورية .وقال
قائد العمليات الفريق الركن عبد األمير الزيدي إن
«القوات األمنية دم��رت خالل المعارك خمس آليات
للمسلحين ومقرا ً رئيسا ً لتجمعاتهم في سلسلة جبال
حمرين».
وأض��اف« :إن العصابات الداعشية فقدت جميع
مقارها في السلسلة الجبلية ولم يبق لها مكان آمن في
عموم المحافظة» .كما قتلت القوات العراقية عشرات
المسلحين م��ن «داع���ش» خ�لال اقتحام لمواقعهم
في الجابرية غرب الرمادي ،بينما قتل  4مسلحين
وأصيب  3آخرين جراء قصف مدفعي على تجمع لهم
شمال شرقي سامراء.
إل��ى ذل��ك تصدت ال��ق��وات العراقية لهجوم شنه
مسلحو «داع��ش» على جامعة تكريت شمال مركز
المحافظة وأوقعت خسائر في صفوف المهاجمين
المهاجمين.
وأك��د مصدر في قيادة عمليات األنبار أن القوات
األمنية مدعومة بالطائرات الحربية تمكنت من تطهير
منطقتي «إبراهيم بن علي» و«جسر الرعود» وصوال ً
إلى «ذراع دجلة» في «الكرمة» شرقي الفلوجة وكبدت
«داعش» خسائر في األرواح والمعدات.
وفي محافظة صالح الدين ،قال مصدر عسكري وشهود
عيان أن مروحية تحطمت اليوم قرب بلدة بيجي في

توا�صل اال�شتباكات بين الهند وباك�ستان في ك�شمير
اشتد القتال بين الهند وباكستان في كشمير أمس ما
أسفر عن إصابة نحو عشرة أشخاص.
وق��ال مسؤول كبير بقوة أمن الحدود الهندية إن
«الجيش الباكستاني أطلق نيران أسلحة آلية وقذائف
مورتر على نحو  60موقعا ً عسكريا ً هندياً» ،مضيفا ً أن
«الهند ردت».
وأض����اف أوت����ام ت��ش��ان��د م��ن ال��ش��رط��ة الهندية:
«استهدف حراس باكستانيون منطقة جامو بأكملها
أثناء الليل وإط�لاق النيران ما زال مستمراً» .وتابع
أن «ثمانية مدنيين هنود وأحد أفراد قوة أمن الحدود
الهندية أصيبوا .وقال ضابط كبير بالجيش إن ثالثة
جنود هنود أصيبوا أيضاً».
وقتل خمسة هنود وأربعة باكستانيين على األقل
وجرح العشرات على جانبي إقليم كشمير المتنازع
عليه بين الهند وباكستان ،جراء تبادل نيران المدفعية
بين قوات البلدين ،في أسوأ اشتباكات حدودية هذا
العام.
وق��ال قائد الشرطة في الجزء الهندي من كشمير

التحالف ضد مواقع هذا التنظيم باالستعراضية.
وق��ال ب��روج��ردي خ�لال استقباله رئيس ال���وزراء الفرنسي
األسبق دومينيك دوفيلبان في طهران« :إن أميركا وحلفاءها في
المنطقة وفروا األرضية لتبلور الوضع الراهن عبر دعمهم لألعمال
اإلرهابية في سورية منذ نحو أربعة أعوام ولغاية اآلن» ،معربا ً
عن قلق بالده إزاء تحركات التنظيم اإلرهابي في المنطقة.
وفي السياق ،أكدت مصادر في وحدات الحماية الكردية في
عين العرب استعادة سيطرتها على اإلحياء الشرقية للمدينة في
مقتلة ،وكاني ،والصناعة وتمكنت من طرد مسلحي «داعش» إلى
خارج المدينة.
وأضافت المصادر إن عملية استعادة السيطرة جرت بالتوازي
مع سلسلة غارات لطائرات أميركا وحلفائها على مواقع «داعش»
في عين العرب ومحيطها ،حيث دمرت الغارات أكثر من ستين
في المئة من آليات التنظيم اإلرهابي بينما قتل ما ال يقل عن 45
عنصرا ً منه.
في هذا الوقت دعا الموفد الخاص لألمم المتحدة إلى سورية
ستيفان دي ميستورا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا ً للدفاع
عن مدينة كوباني التي باتت على وشك السقوط بأيدي تنظيم
«داعش» ،مشيرا ً إلى أن التنظيم يستخدم دبابات ومدافع هاون
مقابل أسلحة خفيفة للمقاتلين الكرد.
ميدانياً ،واصلت وحدات الجيش السوري عملياتها في محيط
مدينة دوما المعقل األساسي للمسلحين في الغوطة الشرقية
لدمشق ،وتمكنت من فرض سيطرتها على منطقة المعامل في
م��زارع الريحان ،وس��ط قصف مدفعي وج��وي مركز استهدف
تحصينات المسلحين وتحركاتهم داخل المدينة.

كي إس شودري إن المدفعية الباكستانية استهدفت
عشرين نقطة حدودية هندية ،والعديد من القرى في
قطاع أرنيا في اإلقليم.
وأعلن الجيش الباكستاني أن أربعة مدنيين من
بينهم طفالن قتلوا عندما أطلقت القوات الهندية قذائف
هاون باتجاه قرى في مدينة سيالكوت.
وإثر األحداث هدد وزير الدفاع الهندي آرون جايتلي
م��ن أن جيش ب�لاده سيثأر للقتلى ال��ذي��ن سقطوا،
مؤكدا ً جاهزيته التامة للرد على كل استفزاز من هذه
االستفزازات.
وتسيطر ك��ل م��ن الهند وباكستان على ج��زء من
كشمير ،إال أن كالً من الدولتين تزعم تبعية اإلقليم
بالكامل لها.
ويتبادل الجانبان إطالق النار واالتهامات منذ اندالع
أعمال عنف األسبوع الماضي.
وق��ال الجيش الباكستاني إن العنف ب��دأ عندما
رد الجانب الهندي على «إط�لاق نار غير مبرر» يوم
الجمعة.

محافظة صالح الدين وقتل طاقمها .وقال عقيد في الجيش
رفض الكشف عن اسمه إن «مروحية عراقية تحطمت إثر
اصطدامها بأسالك الضغط العالي بين ناحية الصينية
ومنطقة الحجاج شمال بغداد بعد عودتها من مصافي
البيجي» .وأفاد شهود عيان في الصينية الواقعة غرب
بيجي أن المروحية سقطت اثر تعرضها إلى صاروخ من
مسلحين يسيطرون على المنطقة.
وف��ي سياق ممارستها الفساد في األرض ،أعدم
مسلحو «داع��ش»  14شخصا ً رفضوا االنضمام إلى
صفوفه في منطقة النعمانية شرق الموصل ،فيما
قطع مسلحون آخرون مياه الشفة عن ناحيتي «دلي
عباس» و«العظيم» في محافظة ديالى.
على الصعيد السياسي ،أكد رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي أن ال��ع��راق سينتصر على اإلره��اب
بتعاون الجميع وتوحدهم .وش��دد خالل استقباله
محافظ وأعضاء مجلس محافظة صالح الدين على
أهمية تضافر جهود أهالي المحافظة وعشائرها مع
القوات األمنية والحشد الشعبي لتحرير محافظة
صالح الدين وطرد عصابات «داعش» من المحافظة
ومن العراق.
وبحث العبادي خالل اللقاء األوض��اع األمنية في
المحافظة وسبل تقديم الدعم ال�لازم لقوات الحشد
الشعبي والعشائر لتحرير المناطق التي استولت
عليها «داع��ش» باإلضافة إلى أوضاع النازحين من
المحافظة.

�أوروبا تنتقد تقييد الحريات
والق�ضاء في تركيا
انتقد االتحاد األوروب��ي الضغوط التي تمارسها الحكومة التركية على
الصحافة ومواقع التواصل االجتماعي مثل «تويتر» و«يوتيوب».
كما وبخ االتحاد ،في تقرير مرحلي حول مفاوضات انضمام تركيا إليه،
حكومة أنقرة بشدة بسبب حملة التطهير التي طاولت أوساط الشرطة والقضاء
ردا ً على تحقيق في قضية فساد يستهدف بعض أعضاء الحكومة.
من جهة أخرى أعرب االتحاد ،في التقرير الذي صدر عن المفوضية األوروبية
لشؤون التوسيع ،عن أمله في التعاون الوثيق مع تركيا ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية» وعودة المتطرفين إلى أوروبا .واعتبر أن «التطورات الخطيرة جدا ً
في المنطقة وخصوصا ً في سورية والعراق ،تجعل من التعاون «أكثر صعوبة
وأهمية».
وهذا التقرير المرحلي يتعلق بمفاوضات انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي
التي بدأت عام  2005وتوقفت لفترة طويلة.
على صعيد آخ��ر ،أث��ارت المعارك في عين العرب غضب الكرد في تركيا
فخرجوا في تظاهرات للتنديد برفض أنقرة التدخل عسكريا ً لمنع سقوط
المدينة بيد تنظيم «داع��ش» .وتحولت التظاهرات إلى مواجهات بين الكرد
والقوات التركية ،قتل خاللها  19شخصا ً على األقل وجرح العشرات.

في ما تسميه اإلسالم المتطرف عدواً؟ وكيف
ال تجد حركة إسالمية عقائدية ف��ي «إسرائيل»
عدوها األول؟ بل صار التعاون الظاهر على جبهة
ال��ج��والن علنيا ً يجاهر به الفريقان ،تعبيرا ً عن
شراكتهما الرسمية في حلف واحد.
 المقاومة ركن من أركان هذه الحرب ،بمعزلعن امتداد الشراكة «اإلسرائيلية»  -التكفيرية إلى
الداخل اللبناني ومعادلة الحدود الجنوبية فيه،
ولذلك هي معنية من يوم حرب القصير ورسالة
التهديد «اإلسرائيلية» لمنعها بغارة جمرايا ،التي
ق��ال��ت «إس��رائ��ي��ل» يومها إن��ه��ا استهدفت قوافل
أسلحة للمقاومة ،وبعدها حرب يبرود وغارات
جمرايا الثانية وغ��ارات جنطا ،ودفتر الحساب
يكبر ويكبر ،لكن الدخول «اإلسرائيلي» التكفيري
ب��ش��راك��ت��ه��م��ا ال��ع��ل��ن��ي��ة إل���ى ل��ب��ن��ان ي��ع��ن��ي الكثير
للمقاومة ،س��واء لجهة ما يخفيه من مخاطر ،أو
لجهة ما يمثله من عبث وم��ن تحديات ،وعملية
مزارع شبعا بقرار وتصميم ووضوح وإصرار،
هي تعبير عن إع�لان المقاومة أن ه��ذه الشراكة
خط أحمر ،وتعادل إعالن حرب ،فوصول «جبهة
النصرة» أو أي من التيارات التكفيرية ،إلى الحدود

اللبنانية مع فلسطين المحتلة مستحيل من دون
رعاية وإسناد «إسرائيليين» ،وعندما يحدث هذا
ستقع الحرب ،وعلى «إسرائيل» تحمل التبعات.
 عملية م��زارع شبعا حملت الرسالة بتوقيعواض���ح ،ووض��ع��ت «إس��رائ��ي��ل» بين خ��ي��ار قبول
تحدي المزيد من التورط ،بالتالي الحرب التي
تبدو المقاومة مص ّرة على كونها الخيار األمثل
من حرب استنزاف يريدها «اإلسرائيلي» بديالً
عن حروبه الفاشلة ،وف��ي ه��ذه الحالة ستتغير
م��ع��ادالت المنطقة كلها ،وي��وض��ع ال���رأي العام
العربي واإلسالمي أمام حقيقة الخيار بين حلف
ي��ق��اوم «إس��رائ��ي��ل» ،وحلف يساندها ويتحالف
معها ،وتحترق الورقة التي حرص التكفيريون
ع��ل��ى ع����دم إح���راق���ه���ا ب��ظ��ه��وره��م م��ج��رد عمالء
مكشوفين لدى «إسرائيل» ،أو تختار «إسرائيل»
تفادي الحرب بتجنب استفزاز المقاومة ،واعتماد
«النأي بالنفس» ،بالتالي النأي بجبهة لبنان عن أي
خطوة تعبر عن تقديم مواقع قوة لحساب القوى
التكفيرية بوجه المقاومة.
 أي���ا ً ك��ان ال��خ��ي��ار «اإلس��رائ��ي��ل��ي» فالمقاومةكسبت الجولة.

عملية المقاومة ( ...تتمة �ص)1
«إسرائيليين» لتتخذهم ج��س��را ً يعبر عليه األس��رى
اللبنانيون لدى العدو في طريقهم من السجن إلى الحرية
وميدان الجهاد .نفذت العملية في المكان ذات��ه الذي
أطلق منه العدو «اإلسرائيلي» قبل  48ساعة طلقات
نارية أصابت جنديا ً لبنانيا ً من المرابطين عند سفوح
تالل العرقوب في مواجهة العدو المحتل لمزارع شبعا.
أم��ا المجموعة المنفذة فقد حملت اس��م الشهيد الذي
للتنصت على شبكة
قضى بمفخخة «إسرائيلية» زرعت
ّ
اتصاالت المقاومة ،تلك الشبكة التي شاء يوما ً فريق
أميركا في السلطة اإلجهاز عليها بقرار من مجلس وزراء،
وبالتالي فإن جملة هذه الجزئيات التي تتصل بتنفيذ
عملية المقاومة ،تتجمع لترسم الصورة أو لتؤكد الخط
البياني الذي تعتمده المقاومة والموضح الستراتيجيتها
القائمة على فكرة المواجهة والرد بالمثل ،وأن أي عدوان
أو احتالل ال يمكن أن ينال منه التقادم ومرور الزمن ،بل إن
الرد سيأتي دائما ً بالحجم والمكان والزمان الذي تفرضه
مقتضيات العمل المقاوم ،وفي تثبيت مؤكد لمعادلة
توازن الردع التي أرستها المقاومة في وجه «إسرائيل»،
وبالتالي تأكيد جديد أن ال عدوان يمر من دون ر ّد أم ّر.
لقد حصدت المقاومة ولبنان من عملية مزارع شبعا
األخ��ي��رة التي فاجأت البعض ،والتي ج��اءت بمثابة
الصاعقة التي نزلت على بعض آخر فأحرقت كثيرا ً من
تخرصاتهم وأوهامهم ،وأثلجت صدور جمهور المقاومة،
حصد لبنان من العملية كثيرا ً من المكاسب المرتدة
إيجابا ً على أمنه واستقراره خصوصا ً أن هذه العملية
جاءت في ظرف وصيغة تعددت أبعادها ،بحيث يمكن
في ذلك ذكر ما يلي:
البعد االستراتيجي .أسهب أع���داء المقاومة في
الداخل والخارج في القول بأن حزب الله فقد هويته
كمقاومة ،وأن «إسرائيل» لم تعد في الحقيقة ضمن
الئحة أهدافه ألنه غيّر وجهة البندقية إلى مكان آخر.
وتع ّمدوا أن يسقطوا التمييز بين عمل حزب الله في
الدفاع عن بندقيته إلبقائها جاهزة في وجه «إسرائيل»
الستمرار المقاومة ،وبين ما تشتهيه «إسرائيل» من
تغيير المقاومة لوجهة بندقيتها واالنصراف عن قتالها.
وجاءت هذه العملية لتؤكد أن هوية حزب الله ثابتة ال
تتغير ،وهو تنظيم مقاوم إلنقاذ ما اغ ُتصب من حقوق
األمة .وما قتاله في جبهات أخرى إال دفاع عن بندقية
المقاومة وحفظها ،ال سيما أن اإلرهابيين التكفيريين هم
أدوات «إسرائيل» للنيل من هذه البندقية .وهنا نثني
على قول أحد السياسيين اللبنانيين في توصيفه لحال
حزب الله في الميدان كونه «يمتلك عينا ً في سورية
وعينا ً في مزارع شبعا» ،أي أن السياسي العريق فهم
جيدا ً أن حزب الله لم يغادر مقاومته ،ما يؤكد أن العملية
حققت هدفها االستراتيجي بكل تأكيد.

البعد العمالني .من الواضح أن العملية نفذت في
الفترة الزمنية ذاتها وعلى بعد  48ساعة من المعركة
الدفاعية القاسية التي خاضها حزب الله في مواجهة
اإلرهابيين التكفيريين الذين اندفعوا من عسال الورد
ومحيطها في سورية باتجاه بريتال وجرودها في لبنان،
بغية قطع طريق زحلة بعلبك وعزل البقاع الشمالي عن
لبنان .وفي هذا العمل المزدوج المتزامن داللة قاطعة
على ق��درة حزب الله على العمل على أكثر من جبهة
وتحت أكثر من عنوان دفاعي .ومن جهة ثانية ،تأكيد
قاطع أن انشغال حزب الله في معاركه الدفاعية بوجه
اإلرهابيين التكفيريين أدوات المشروع الصهيوأميركي،
ال يؤثر بالعمق في عمله في مقاومة «إسرائيل» والرد
على عدوانها ،فلكل جبهة وميدان رجال ،وتسعير جبهة
ما ال يؤثر في القدرات في الجبهة األخرى ،وهوية حزب
الله المقاوم ال تتأثر بقول هنا وافتراء هناك ،وما أعده
لـ«إسرائيل» من ن��ار ال يحد منه ما يستعمله بوجه
اإلرهابيين من وسائل.
البعد الوطني .تراهن «إسرائيل» على طمس احتاللها
ل��م��زارع شبعا وتضييع ال��ح��ق اللبناني بتحريرها
وخصوصا ً أنها ترتاح لإلهمال الذي تبديه األمم المتحدة
في تطبيق القرار  1701الذي كلف أمينها العام بإيجاد
آلية مناسبة لحل قضية مزارع شبعا وتحريرها .وجاءت
ه��ذه العملية لتجهض أح�لام «إس��رائ��ي��ل» ف��ي طمس
القضية ،ولتؤكد أن للبنان أرضا ً محتلة يجب تحريرها
وأن المقاومة حق وواجب لبناني ينبغي القيام به من
أجل التحرير .وشكلت العملية ردا ً يخرس أتباع المشروع
الصهيوأميركي في الداخل اللبناني ال��ذي تغيب عن
أدبياتهم السياسية مسألة االحتالل والتحرير وال يرون
مجاال ً للبحث إال الحديث عن سالح المقاومة ووجوب
نزعه خدمة لـ«إسرائيل».
البعد اإلقليمي .وهنا نجد الربط بين العملية وما يتم
الحديث عنه من مخطط إرهابي يستهدف لبنان على
محاور ثالثة ،شمالي انطالقا ً من القلمون باتجاه عرسال
فطرابلس ،وأوس��ط انطالقا ً من عسال ال��ورد باتجاه
بريتال فزحلة فالساحل ،وجنوبي انطالقا ً من الجوالن
باتجاه شبعا فحاصبيا وصوال ً إلى الساحل في إقليم
الخروب عبر جزين والشوف .وقد جاءت هذه العملية
في مكان مناسب لتوجه رسالة لـ«إسرائيل» ولإلرهابيين
الذين تحتضنهم بأن المقاومة جاهزة ويقظة لمواجهتهم
على هذا المحور كما واجهتهم على المحور األوسط قبل
أيام وقطعت الطريق على آمالهم وأحالمهم تصديقا ً لقول
األمين العام لحزب الله« :لن تتمكنوا من الوصول إلى
بيروت» وطبيعي أن يقول لن تستطيعوا تطويق الجنوب
وعزله عن لبنان.

العميد د .أمين محمد حطيط

�إعالنات ر�سمية
إعالن رقم 1/9
تعلن وزارة الزراعة ـ المديرية العامة
للزراعة ـ عن إعادة إجراء استدراج عروض
لتلزيم أعمال تشجير طرقات وصيانتها في
عاليه للعام  ،2014وذلك في مبناها الكائن
في بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب،
بتاريخ  2014/10/23الساعة التاسعة.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
العروض هذا ،اإلطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل إل��ى قلم
مصلحة الديوان ـ المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.
ـ يخفض اإلع�لان إلى خمسة أيام عمالً
بقرار وزي��ر ال��زراع��ة رق��م  1/823تاريخ
.2014/9/30
بيروت في  30ـ  9ـ 2014
وزير الزراعة
أكرم شهيّب
التكليف 1698
إعالن تلزيم
مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه الشرب
في بلدة صغبين قضاء البقاع الغربي
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه الثامن والعشرون من شهر تشرين األول
 ،2014تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ
الصنايع ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ـ مناقصة تلزيم مشروع إنشاء
شبكة توزيع مياه الشرب في بلدة صغبين
قضاء البقاع الغربي.
ـ التأمين المؤقت :ثالثون مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ العارضون المقبولون :المتعهدون
المصنفون ف��ي ال��درج��ة األول���ى لتنفيذ
صفقات األشغال المائية المسجلون الذين
ال يوجد بعهدتهم أكثر من أرب��ع صفقات
مائية لم يج ِر استالمها موقتا ً بعد.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من مصلحة ديوان المديرية
العامة للموارد المائية والكهربائية.

يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1700
إعالن إعادة تلزيم
أشغال الصيانة وإعادة التأهيل لزوم قاعة
المحاضرات في المعهد الفني التربوي ـ
الدكوانة
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع
فيه العاشر من شهر تشرين الثاني ،2014
تجري إدارة المناقصات في مركزها الكائن
في بناية بيضون ـ شارع بوردو ـ الصنايع
ـ بيروت ،لحساب وزارة التربية والتعليم
العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني ،مناقصة إع���ادة تلزيم أشغال
ال��ص��ي��ان��ة وإع����ادة ال��ت��أه��ي��ل ل���زوم قاعة
المحاضرات في المعهد الفني التربوي ـ
الدكوانة.
ـ التأمين المؤقت :ستة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
وال��ح��ص��ول عليه م��ن ال��م��دي��ري��ة العامة
للتعليم المهني والتقني ـ الدكوانة.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1707
إعالن عن وضع جداول
التكليف األساسية قيد التحصيل
يعلن رئ��ي��س بلدية أب��ل��ح ع��ن وضع
ج��داول التكليف األساسية لكافة الرسوم
عن عام  2014قيد التحصيل عمالً بنص
المادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر إلى ما يلي:
أوالً :عمالً بنص المادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على المكلفين
المبادرة فورا ً إلى تسديد الرسوم البلدية
المتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ثانياً :عمالً بنص المادة  109من قانون
الرسوم البلدي رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( 2%اثنان بالمائة) عن كل
شهر تأخير عن المبالغ التي ال تسدد خالل

المهلة المبينة في البند األول أعاله ،ويعتبر
كسر الشهر شهرا ً كامالً.
في 2014/9/19
رئيس البلدية
توفيق أبو زيدان
إعالن صادر
عن المديرية العامة لألمن العام
تدعو المديرية العامة لألمن العام
المرشحين الناجحين الذين عينوا (الدفعة
الثانية) لاللتحاق بتاريخ 2014/10/17
الساعة  07.00صباحا ً باللباس الرياضي
في معهدي قوى األم��ن الداخلي (عرمون
والوروار).
المفتشون درجة ثانية المتمرنون :في
معهد قوى األمن الداخلي ،عرمون.
المأمورون المتمرنون :في معهد قوى
األم��ن الداخلي ،ال���وروار ،مبنى المنشآت
القديمة.
مصطحبين معهم األمتعة واألغ��راض
المطلوبة فقط وفقا ً لالئحة المذكورة على
موقع المديرية العامة لألمن العام على
شبكة األنترنت.
دعوة لحضور جمعية عمومية
وانتخاب مجلس نقابة جديد
ألصحاب المطاعم والمقاهي
والمالهي والباتيسري في لبنان
ي��ت��ش��رف م��ج��ل��س ن��ق��اب��ة أص��ح��اب
المطاعم والمقاهي والمالهي والباتيسري
في لبنان بدعوة جميع المنتسبين إلى
النقابة والمسددين اشتراكاتهم السنوية
لعام  2013ـ  2014إلى حضور الجمعية
العمومية المخصصة النتخاب مجلس
النقابة الجديد ،تبدأ العملية االنتخابية
عند الساعة الرابعة بعد الظهر وتنتهي عند
الساعة الخامسة من بعد الظهر ،وذلك يوم
األربعاء في  2014/10/22في أوتيل Le
 Grayـ وسط بيروت.
يحق لكل منتسب ك��ان قد س��دد قيمة
اشتراكه في النقابة لغاية العام  2014أن
يترشح على هذه االنتخابات.
ت��ق��ب��ل ط��ل��ب��ات ال��ت��رش��ي��ح ف���ي م��رك��ز
النقابة في بناية ال��وزان ،الطابق الثالث،
ش���ارع فينسيا ،ت��ج��اه ف��ن��دق مارتينز/
راديسون ،عين المريسه ،وذلك من الساعة
التاسعة ولغاية ال��واح��دة بعد الظهر،
وسيقفل باب الترشيح نهار الجمعة في
.2014/10/17
لالستعالم يرجى االتصال على األرقام
التالية 01/363040 :ـ 03/951866

